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Complete professionele Skin Care

IN ÉÉN ASSORTIMENT

Het SC Johnson Professional ™ huidbeschermingsprogramma, ontwikkeld op
basis van de gevestigde huidbeschermingsseries van Deb en STOKO®, biedt
oplossingen op maat voor elke klus. Het meest uitgebreide assortiment van
hoogwaardige producten dat het gehele spectrum van Skin Care-behoeften
bestrijkt in industriële, commerciële, voedings- en zorgomgevingen. Het
assortiment is zorgvuldig samengesteld met aandacht voor zowel regionale
vereisten als persoonlijke voorkeuren.
Het biedt bescherming tegen een breed scala aan bedreigingen en omvat specialistische
reinigingsopties voor licht tot zwaar gebruik, handdesinfectie met de geavanceerde Deb
Foam Technology en herstel met wereldberoemde huidverzorgingscrèmes.

INDUSTRIE
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VOEDSELVERWERKING EN HORECA

COMMERCIEEL

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

GEZONDHEIDSZORG

Onze 4-fasenaanpak voor

OPTIMALE SKIN CARE

Ons productassortiment is afgestemd op de meest uiteenlopende
gebruikersvoorkeuren en toepassingsvereisten.
Al onze producten zijn uitgebreid getest, worden ondersteund en zijn dankzij de kleurcodering
eenvoudig identificeerbaar.

BESCHERMEN

REINIGEN

Beschermende crèmes die vóór begin van
het werk worden aangebracht en die de huid
helpen beschermen tegen contact met diverse
verontreinigende en irriterende stoffen en
werkomstandigheden.

Een goede reiniging van de handen speelt
een belangrijke rol bij het voorkomen van
beroepshuidziekten. Het gebruik van de juiste
reinigers helpt om de handen van vuil en irriterende
stoffen te ontdoen en de huid gezond te houden.
SANITAIRE RUIMTE | LICHT | DOUCHE | MIDDELZWAAR

UNIVERSEEL | SPECIFIEK | UV

ZWAAR | SUPERZWAAR | ULTRAZWAAR

DESINFECTEREN

VERZORGEN

Handdesinfectiemiddel dat zonder water kan
worden gebruikt om ziektekiemen te doden,
handhygiëne te verbeteren en de
huid te desinfecteren.

Herstellende crèmes die na afloop van het werk
worden aangebracht helpen de huid zacht,
soepel en gezond te houden, zonder uitdrogen.
Een gezonde huid is een belangrijk aspect van
goede handhygiënepraktijken.

HYGIËNE | DESINFECTEREN

NORMAAL | DROOG / BELAST | ZEER DROOG /
BELAST

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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MAKKELIJK TE BEGRIJPEN
Onze productreeks is ontworpen zodat gebruikers precies weten welke
producten ze moeten gebruiken en hoe ze die moeten gebruiken, met behulp
van:
A

B

C

De
toepassingskleur

Het
toepassingspictogram

Het
gebruikspictogram

PRODUCTEN IN GECERTIFICEERDE KWALITEIT
Veel van onze producten zijn getest en geëerd door onafhankelijke organisaties.

ECARF kwaliteitslabel
De
Europese
Stichting
voor
Allergieonderzoek (ECARF) kent het
ECARF-kwaliteitskeurmerk toe aan
allergievriendelijke producten.
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Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Gecertificeerd met Ecolabel
voor producten die voldoen aan strenge
technische criteria volgens de LCAmethodiek (Life Cycle Assessment), die
de voornaamste milieueffecten in alle
fasen van de levenscyclus van het product
beslaat, waaronder productie, gebruik en
afvoer.

SC JOHNSON PROFESSIONAL™ PRODUCTMERKEN

Het assortiment van SC Johnson Professional™ omvat
een aantal internationaal gevestigde productmerken

BESCHERMEN

REINIGEN

DESINFECTEREN

VERZORGEN

TRAVABON®

REFRESHTM

OXYBAC®

STOKOLAN®

Huidbeschermende
crèmes voor op oliebasis
en klevende
verontreinigingen

STOKODERM®
Huidbeschermende
crèmes en spray voor
verontreinigingen op
waterbasis, meerdere
soorten verontreinigingen
of voor specifieke
werkomgevingen

Schuimzepen en
doucheproducten voor
moderne sanitaire
ruimtes

Hygiënische schuimzeep
met unieke Accelerated
Hydrogen Peroxide®

ESTESOL®

DEB INSTANTFOAM®

Handreinigers en
industriële
doucheproducten voor
licht gebruik

Desinfecterend schuim voor
de handen op alcoholbasis,
voor gebruik zonder water

Vochtinbrengende,
verzorgende en herstellende
crèmes voor gebruik
na het werk

DEB® INSTANTGEL

SOLOPOL®

Desinfecterend gel voor
de handen op
alcoholbasis, voor gebruik
zonder water

Handreinigers zonder
op aardolie gebaseerde
oplosmiddelen voor
zwaar gebruik

KRESTO®
Handreinigers en doekjes
op basis van
oplosmiddelen
voor superzwaar en
specialistisch gebruik

REINIGINGSCATEGORIEËN
VERKLARING VAN REINIGINGSCATEGORIEËN

PRODUKTMERK

REINIGINGSGRAAD

SANITAIRE RUIMTE

REFRESH™

1

HYGIËNE

OXYBAC®

2

LICHT

ESTESOL®

2

MIDDELZWAAR

ESTESOL®/SOLOPOL®

3

ZWAAR

SOLOPOL®/KRESTO®

4

SUPERZWAAR

SOLOPOL®/KRESTO®

5

ULTRAZWAAR

KRESTO®

5

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Universeel gebruik

Specifiek gebruik
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PRODUCTTOEPASSING

PRODUCTNAAM

Stoffen op water- en op oliebasis

Stokoderm® Protect PURE

Stoffen op oliebasis

Travabon® Classic
Travabon® S classic

•

Harsen &
hechtmiddelen

Travabon® Special PURE
Travabon® special

•

Stoffen op waterbasis

Stokoderm® Aqua PURE
Stokoderm® aqua sensitive

UV-bescherming

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Voetverzorging

Stokoderm® Foot Care

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Verontreinigingen op
waterbasis

PRODUCTCATEGORIE

Hechtende
verontreinigingen

Beschermende crèmes en spray om vóór het werk aan te
brengen, helpen de huid beschermen tegen contact met diverse
verontreinigende en irriterende stoffen en werkomstandigheden.

Verontreinigingen op
oliebasis

HUIDBESCHERMING

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
Geschikt voor gebruik
op gezicht

Zonder siliconen

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Met ECARF-kwaliteitslabel

Geschikt voor gebruik
op handen & lichaam

•
Geschikt voor allergieen
eczeemgevoelige huid

Compatibel met
handschoenen/PBM

Zonder kleurstoffen

Ongeparfumeerd

Met olie-afbrekende
emulgatoren om huidreiniging te vergemakkelijken

Met huidverstevigende stof

Kunstmatige UVC straling

UVA- & UVB zonnestralen

Dragen van afsluitend
werkschoeisel

Verontreinigingen op
olie- en op waterbasis

Geschikt voor gebruik in
de voedingsindustrie

•

•
•

•

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDBESCHERMING
UNIVERSEEL GEBRUIK

SPECIFIEK GEBRUIK

STOFFEN OP WATER- EN OP OLIEBASIS

STOFFEN OP OLIEBASIS

Stokoderm® Protect PURE

Travabon® Classic
Travabon® S classic

Algemene huidbeschermende crème

Specifieke huidbeschermende crème

Universele crème die vóór het werk
wordt aangebracht om de huid te
beschermen tegen op water en niet op
water gebaseerde verontreinigingen op
de werkplek, zoals olie en oplosmiddelen

Specifieke crème om vóór het werk aan
te brengen, om te beschermen tegen
ware, op olie gebaseerde en mechanische
irriterende stoffen
Met unieke olie-afbrekende emulgatoren
waardoor de huid makkelijker te reinigen is

Ongeparfumeerd
Geschikt voor de voedingsindustrie

OLIE

Met een hoog pigmentgehalte voor extra
bescherming tegen zware verontreiniging

WATER
HANDSCHOENEN
CRÈME

Waar te gebruiken:

matige,
wisselende
verontreiniging;
geschikt
voor
gebruik
onder
handschoenen

OLIE

zware verontreiniging op oliebasis; niet
geschikt voor gebruik onder handschoenen

ST./KT.

FORMAAT

30

Tube 30 ml

TVC100ML

12

Tube 100 ml

FORMAAT

TVC1L

6

Patroon 1 liter (PR)

PRO1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

22325

9

Softbox 1 liter (V)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

30

Tube 30 ml

UPW100ML

12

Tube 100 ml

UPW1L

6

Patroon 1 liter (PR)

1

CRÈME

TVC30MLWW

UPW30MLWW

PRO1LDSMD

10 |

ST./KT.

ROET

Waar te gebruiken:

CODE

CODE

VET
VERF

Dispenser 1 liter (PR)

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

HUIDBESCHERMING

5470 / 5471

SPECIFIEK GEBRUIK

STOFFEN OP WATERBASIS

HARS EN HECHTMIDDELEN

Stokoderm® Aqua PURE
Stokoderm® aqua sensitive

Travabon® Special PURE
Travabon® special

Specifieke huidbeschermende crème

Specifieke huidbeschermende crème
Specifieke crème om vóór het werk aan te
brengen, geformuleerd voor gebruik tegen
hechtende verontreinigingen en andere
onoplosbare stoffen op de werkplek, zoals
olie en vet
Met een hoog pigmentgehalte voor
extra
bescherming
tegen
klevende
verontreinigingen
Zonder geur- en kleurstoffen
HARS

OLIE

Ongeparfumeerd en
geschikt
bevonden
voedingsindustrie

door HACCP
voor
de

CRÈME

Waar te gebruiken:

CRÈME

Waar te gebruiken:

Met Bisabolol om de natuurlijke
huidbarrière te helpen stabiliseren en
herstellen

SCHOONMAAKMIDDELEN
WATER
HANDSCHOENEN
VERDUNDE ZUREN

HECHTMIDDELEN
KIT

Specifieke crème om vóór het werk
aan te brengen, effectief tegen
verontreinigingen op waterbasis en
voor natte werkomgevingen

zware, klevende verontreiniging; niet
geschikt voor gebruik onder handschoenen

veelvuldige en/of langdurige blootstelling
aan verontreinigingen op waterbasis;
geschikt voor gebruik onder handschoenen

CODE

ST./KT.

FORMAAT

SAQ30MLWW

30

Tube 30 ml

SAQ100ML

12

Tube 100 ml

6

Patroon 1 liter (PR)

1

Dispenser 1 liter (PR)
Flacon met pomp 500 ml

FORMAAT

SAQ1L

TRS1L

6

Patroon 1 liter (PR)

PRO1LDSMD

PRO1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

24668

20

28628

9

Softbox 1 liter (V)

24666

9

Softbox 1 liter (V)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

CODE

ST./KT.

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDBESCHERMING
SPECIFIEK GEBRUIK

UV-BESCHERMING

Stokoderm® Sun Protect
50 PURE

VOETVERZORGING EN COMFORT

Stokoderm® Foot Care
Deoriserende en verzorgende
voetspray

Huidbeschermende UV-lotion
Breedspectrum zonnebrandlotion voor
professioneel gebruik met UVB- (SPF50) en
UVA bescherming
Biedt bescherming tegen kunstmatige
UVC straling die ontstaat tijdens bepaalde
industriële processen zoals booglassen
Trekt snel en gemakkelijk in de huid en
heeft geen invloed op het hanteren van
handgereedschap
Klinisch bewezen hydraterende werking
Zonder parfum, zonder siliconen, water- en
zweetbestendig

UVA

UV-A

UVB

UV-B

UVC

werknemers
die
buiten
werken
en
blootgesteld worden aan UVA- en UVBzonnestralen en werknemers die worden
blootgesteld aan UVC-stralen gegenereerd
door industriële processen

CODE
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ST./KT.

Met het natuurlijke looistofhoudende
extract van Hamamelis Virginiana dat de
huid verstevigt en verweking voorkomt
Etherische
rozemarijn-,
salieen
eucalyptusoliën
zorgen
voor
een
aangename geur en deoriserend effect

VERMINDERT ZWELLING
VAN DE HUID

UV-C
LOTION

Waar te gebruiken:

Alcoholische spray om de voeten te
beschermen bij het dragen van afsluitend
schoeisel

S P R AY

Waar te gebruiken:

om de voeten te beschermen in afsluitend
werkschoeisel

FORMAAT

SPC30MLWW

30

Tube 30 ml

SPC100ML

12

Tube 100 ml

SPC1L

6

Patroon 1 liter (PR)

CODE

PRO1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

SFC100ML

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

ST./KT.

25

FORMAAT

Sprayfles 100 ml

HUIDBESCHERMING

PN89745X01
STOKO VARIO® MAT
WIT lange arm

PN89860X01
STOKO VARIO® MAT
ROESTVRIJ STAAL

(V) Softbox

PAGINA

(PR)
PATROON

PN89741X10
STOKO VARIO® MAT
WIT

26180
STOKO VARIO ULTRA®
ZWART

27655
STOKO VARIO ULTRA® WIT

PRO1LDSMD
PROLINE

DISPENSER

Stokoderm® Protect PURE

•

10

Travabon® Classic

•

11

Travabon S classic
®

Travabon Special PURE
®

•

•

•

11

•

•

•

•

•

11

•

•

•

•

•

12

11

•

Stokoderm® aqua sensitive
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

•

•

Travabon® special
Stokoderm® Aqua PURE

•

•

12

12

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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•

•

AZURE FOAM

•

ROSE FOAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ORIGINAL FOAM

•

•

•

•

•

CLEAR FOAM PURE

•

•

14 |

•
•

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

•

•

•
•

•

•

Met Ecolabel

•

Zonder kleurstoffen

•

Ongeparfumeerd

•

PRODUCTNAAM

Douche

Schuimzepen

Met ECARF-kwaliteitslabel

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

Heeft geen bedervende werking
op voedsel

•

Met huidconditioner

•

Geparfumeerd

Refresh™ Hair & Body

Voor verwijdering algemene
vervuiling

Geschikt voor het wassen van
de haren

PRODUCTCATEGORIE

Geschikt voor het hele lichaam

Uitgebreid assortiment hoogwaardige
schuimzepen voor de handen
en doucheproducten voor
gebruik in sanitaire ruimtes van
openbare gebouwen, kantoren en
recreatiefaciliteiten.

Met conditioner voor de haren

HUIDREINIGING
SANITAIRE RUIMTES

•

•

•

•

HUIDREINIGING SANITAIRE RUIMTES
DOUCHE

Refresh™ Hair & Body
Verfrissende 2-in-1- douchegel en
shampoo

Refresh™ Luxury 3 in 1
Hair & Body
Luxe 3-in-1-bodywash, shampoo en
conditioner

Verfrissende uniseks douchegel voor haar
en lichaam

Aangename uniseks geur, geschikt voor
doucheruimtes voor heren en dames

Unieke combinatie van vochtinbrengende
en herstellende ingrediënten voor een zeer
zachte reiniging van de huid

Luxueus
schuimende,
romige lotion

Milde reinigingsmiddelen voor dagelijks

hoogwaardige

Het haar en de huid voelen na gebruik
zacht, schoon en verzorgd aan

gebruik

VOOR HAAR EN HEM

VERFRISSEND
GEL

Waar te gebruiken:

VERZORGEND

VOOR HAAR EN HEM

LOTION

Waar te gebruiken:

in doucheruimtes op het werk en in

in doucheruimtes op het werk en in

recreatie- of horecagelegenheden

recreatie- of horecagelegenheden

FORMAAT

CODE

HBG250ML

CODE

ST./KT.

12

Fles 250 ml

CMW1L

6

Patroon 1 liter (PR)

HBG1L

6

Patroon 1 liter (PR)

RHB1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

RHB1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

CMW2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

RHB2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

HBG2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

RHB2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

ST./KT.

FORMAAT

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Refreshing

THE FOAM SOAP EXPERIENCE
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Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

FRESH CLEAN

Innovation
De nieuwe schuimzepen voor sanitaire ruimtes van
SC Johnson Professional™
Ontwikkeld met de ondersteuning van klanten,
schoonmaakspecialisten, experts op het gebied
van geurstoffen en gebruikers - voor een nieuwe
verfrissende beleving in de sanitaire ruimte.

Het nieuwe assortiment omvat zowel exclusief
gecreëerde Signature geuren als klassieke en
ongeparfumeerde schuimzepen. Alle producten zijn
bijzonder milieuvriendelijk en onderscheiden met het EU
Ecolabel1. Bij correct gebruik wassen ze met slechts één
dosis 99% van het vuil en de ziektekiemen van de handen
af.
De biologisch afbreekbare producten zijn geformuleerd
met een van de mildste conserveermiddelen en
toegevoegde huidverzorgende stoffen. Ze voorkomen
uitdroging van de huid, laten een aangenaam zijdezacht
huidgevoel achter zijn geschikt voor alle leeftijden.
Of het nu gaat om gemeenschappelijke sanitaire ruimtes,
kantoren, detailhandel, horecabedrijven, scholen of
hotels: het nieuwe productportfolio biedt klanten de
gewenste kwaliteit met eigenschappen die de ervaring
van het handenwassen met schuimzepen opnieuw
definiëren.

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Signature

Schuimzepen met Signature geur

Onze nieuwe karakteristieke geuren zijn gecreëerd door wereldwijd toonaangevende experts
op basis van een uitgebreide uitwisseling met klanten. De geuren spreken vele verschillende
soorten gebruikers aan. Elke geurnoot speelt een unieke rol in het overbrengen van de
verzorgende, aangenaam frisse en schone eigenschappen die de gebuikers waarderen en
onthouden.
Na het wassen laten onze schuimzepen met hun nieuwe hartnoten een subtiele geur achter
op de huid en de gebruikers zullen een luxe huidgevoel ervaren.

1

Milde, licht geparfumeerde
schuimzeep voor de handen
CODE

ST./KT.

FORMAAT

2

5494

AZURE FOAM

ROSE FOAM
Zachte, licht geparfumeerde
schuimzeep voor de handen
CODE

ST./KT.

FORMAAT

6

Patroon 1 liter

RFW1L

6

Patroon 1 liter

AZU12LTF

3

Patroon 1,2 liter

RFW12LTF

3

Patroon 1,2 liter

AZU2LT

4

Patroon 2 liter

AZU1L

Onze Signature-geurschuimzepen en de geur- en kleurstofvrije variant zijn getest door dermatologen en
hebben het ECARF-kwaliteitszegel gekregen. Dit bevestigt dat de milde producten goed worden verdragen,
zelfs door personen met een gevoelige huid.

18 |

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

2

5495

1

Klassieke schuimzeep

Geurstofvrije schuimzeep

Onze klassieke schuimzeep met
‘zijdezachte’ geur is al jaren een
populaire keuze in sanitaire ruimtes.
Dankzij de zachte en verzorgende
noten blijft er een zachte geur achter
op de handen.

Voor mensen die gevoelig zijn voor
geuren en kleurstoffen en de voorkeur
geven aan producten zonder deze
toegevoegde stoffen. De formule
is getest door dermatologen, is
ECARF-gecertificeerd en bewezen
hypoallergeen, met een zeer laag
allergeen potentieel en ontworpen
voor de gevoelige huid.

1

Licht geparfumeerde, kleurstofvrije
schuimzeep voor de handen
CODE

ST./KT.

FORMAAT

1

CLEAR FOAM PURE
Milde schuimzeep voor de handen,
zonder geur- en kleurstoffen
CODE

ST./KT.

2

5402

ORIGINAL FOAM

FORMAAT

ORG250ML

6

Pompfles 250 ml

CLR250ML

6

Pompfles 250 ml

ORG1L

6

Patroon 1 liter

CLR1L

6

Patroon 1 liter

CLR12LTF

3

Patroon 1,2 liter

CLR2LT

4

Patroon 2 liter

Het product is bewezen milieuvriendelijk te zijn gedurende de gehele levenscyclus van de winning van grondstoffen tot productie, gebruik en verwijdering. www.ecolabel.be/nl
2 Het product voldoet aan de criteria van de European Foundation for Allergy Research (ECARF) voor een goede huidcompatibiliteit.

1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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SANITAIRE RUIMTES
DISPENSER

Dispensers voor reinigers voor lichte vervuiling
en voor doucheruimtes
De dispensers voor schuimzepen voor sanitaire ruimtes voldoen
aan hoge hygiënische normen, die onmisbaar zijn in openbare
gelegenheden, in de gastronomie of ook in de medische sector.
De grote en soepel lopende drukknop maakt een gecontroleerde
dosering mogelijk. De ultrasoon verzegelde 1- en 2-liter patronen
kunnen in enkele seconden worden vervangen.
De transparante kap van de Quick-View (TM) dispensers maakt een
nauwkeurig zicht op het zeepniveau mogelijk.

NAAM

KLEUR

TE GEBRUIKEN MET

TPW1LDS

QUICK-VIEW™ Transparent 1 L

Wit

AZU1L, RFW1L, ORG1L, CLR1L

TPB1LDS

QUICK-VIEW™ Transparent 1 L

Zwart

AZU1L, RFW1L, ORG1L, CLR1L

CHR1LDS

PROLINE dispenser chrome strip 1 L

Wit

AZU1L, RFW1L, ORG1L, CLR1L

WHB1LDS

PROLINE Washroom 1 L

Wit

AZU1L, RFW1L, ORG1L, CLR1L

WHB2LDP

PROLINE Washroom 2 L

Wit

AZU2LT, CLR2LT

CODE

Aantal per karton: 1

20 |
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TOUCHFREE DISPENSER

Stijlvolle en zeer efficiënte TouchFREE-dispenser
op batterijen met een
buitengewoon lange gebruiksduur
Speciaal ontworpen om keer op keer de juiste hoeveelheid product
te leveren en overmatig gebruik en verspilling te reduceren
Voor gebruik met hygiënisch luchtdichte patronen om knoeien te
elimineren en steeds bij elk gebruik vers product te leveren
Onderhoudsarm, dankzij de combinatie van degelijke en eenvoudig
te reinigen dispenseroppervlakken en de snelle vervanging van
patronen

YEARS
LIFE

Innovatieve,
energiezuinige
infrarooddetectietechnologie zorgt ervoor dat batterij lang meegaat
(maximaal 5 jaar).

Waar te gebruiken:
Voor gebruik met schuimzepen
handdesinfectiemiddelen van schuim.

voor

CODE

DISPENSERNAAM

KLEUR

TF2WHI

TouchFREE Ultra Chroom

Wit

TF2CHR

TouchFREE Ultra Chroom

Zwart

TF2AZU

TouchFREE Ultra

Blauw

IFSTF2MD

TouchFREE Deb InstantFOAM

Wit

sanitaire

ruimtes

en

TE GEBRUIKEN MET
AZU12LTF, RFW12LTF,
CLR12LTF
IFS1LTFNL, DIF1LTFNL

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDREINIGING
OP HET WERK

Estesol Hair & Body

2

Solopol Lime

3

Estesol® FX™ PURE

3

Solopol GFX

4

Solopol® Classic

4

Solopol® Classic PURE

4

Kresto Classic

5

Kresto® Special ULTRA

5

Kresto paint

5

®

Middelzwaar

®

Zwaar

Superzwaar
Ultrazwaar

22 |

TM

®

®

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Teer, roet, bitumen,
grafiet & metaalstof

Douche

®

Modder

2

Plantaardige oliën
& dierlijke vetten

Estesol® Lotion PURE

Synthetische en
op petroleum
gebaseerde
oliën, vetten &
smeermiddelen

Licht

PRODUCTCATEGORIE

Lichte industriële
vervuiling

PRODUCTNAAM

Renigingsgraad

Onze handreinigers zijn ontwikkeld voor
verschillende werkomgevingen en
uiteenlopende soorten verontreinigingen.

Algemene
vervuiling

GEBRUIK - VERONTREINIGINGEN

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Met Ecolabel

Met natuurlijk
scrubmiddel

Met
huidbeschermende
stof Eucornol®

Zonder
kleurstoffen

•
•
Ongeparfumeerd

•
•
•
•
•
•
•
Zonder siliconen

Zonder
oplosmiddelen
op basis van
petroleum

Kleurstoffen van
fruit, groenten
& andere
voedingsmiddelen

Inkten,
kleurstoffen &
pigmenten

Harsen,
hechtmiddelen ,
dichtingsproducten

Lakken, vernis &
coatings

Alkyd- &
acrylverven

Verven op olie- en
op waterbasis

PRODUCTKENMERKEN

•
•

•

•
•
•
•

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDREINIGING OP HET WERK
REINIGEN LICHT

REINIGEN DOUCHE

REINIGINGSGRAAD: 2

REINIGINGSGRAAD: 2

Estesol® Hair & Body

Estesol® Lotion PURE
Handreiniger voor licht gebruik

Een universele douchegel voor haar en
lichaam
Aangenaam
geparfumeerde
uniseks
douchegel voor het verwijderen van
algemeen vuil op de werkplek

Reinigende handlotion zonder geur- en
kleurstoffen voor licht gebruik
Met glycerine tegen uitdroging van de
huid

Met glycerine om uitdroging van de huid te
voorkomen en de huid zacht en soepel te
houden

Milde mix van oppervlakte-actieve
stoffen voor een snelle en effectieve
handreiniging

Snel en gemakkelijk af te spoelen, dus geen
zeepresten

AANGENAAM GEPARFUMEERDE
DOUCHEGEL
VOOR HAAR EN HEM

ALGEMEEN VUIL
LOTION

Waar te gebruiken:

in
algemene
industriële
en
vo e d s e l p ro d u ce re n d e / -ve r we r ke n d e
omgevingen

doucheruimtes in industriële
omgevingen

CODE
CODE

FORMAAT

ST./KT.

FORMAAT

HAB250ML

12

Flacon 250 ml

6

Patroon 1 liter (PR)

6

Patroon 1 liter (PR)

HAB1L

LGT1LDSMD

1

Dispenser 1 Liter (PR)

SHW1LDSMD

1

Dispenser 1 Liter (PR)

PUW2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

HAB2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

LGT2LDPMD

1

Dispenser 2 Liter (PR)

SHW2LDPMD

1

Dispenser 2 Liter (PR)

PUW1L

24 |

ST./KT.

GEL

Waar te gebruiken:

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

HUIDREINIGING LICHT

(PR) PATROON

Estesol® Lotion PURE
Estesol® Hair & Body

•

•

PAGINA

SHW2LDPMD
PROLINE

SHW1LDSMD
PROLINE

LGT2LDPMD
PROLINE

LGT1LDSMD
PROLINE

DISPENSER

24
•

•

24

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDREINIGING OP HET WERK
REINIGEN ZWAAR

REINIGEN MIDDELZWAAR

REINIGINGSGRAAD: 3

REINIGINGSGRAAD: 4

Solopol® Lime
Handreiniger voor middelzwaar gebruik

Handreiniger
zonder
aardolie
en
oplosmiddelen met de door Deb
gepatenteerde combinatie van natuurlijk
maismeel en lichte limoenextracten
Natuurlijke, niet-schurende en biologisch
afbreekbare maismeel-scrubbers voor een
diepreinigende werking zonder de huid of
het milieu te beschadigen

Solopol® Classic
Solopol® classic
Handreinigingspasta voor zwaar gebruik

VET

Handreiniger zonder oplosmiddelen voor
het verwijderen van zware vervuiling

Astopon ,
natuurlijk
scrubmiddel
verwijdert vuil op zachte wijze zonder de
huid te beschadigen

Astopon®,
natuurlijk
scrubmiddel
verwijdert vuil op zachte wijze zonder de
huid te beschadigen

Met Eucornol® huidbeschermer om het
risico op huidirritatie te minimaliseren

Met Eucornol® huidbeschermer om het
risico op huidirritatie te minimaliseren

®

Formule zonder geur- en kleurstoffen

ROET

OLIE

ALGEMEEN VUIL

in industriële omgevingen voor het
verwijderen van middelzware tot zware
vervuiling

LIM30MLWW

ST./KT.

30

ROET

OLIE

in industriële omgevingen voor
verwijderen van zware vervuiling

FORMAAT

Tube 30 ml

ST./KT.

het

FORMAAT

SOL30MLWW

30

Tube 30 ml

SOL250ML

12

Tube 250 ml

SOL2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

HVY2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

SOL4LTR

4

Patroon 4 liter (PR)

HVY4LDRMD

1

Dispenser 4 liter (PR)

LIM2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

HVY2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

35282

30

LIM4LTR

4

Patroon 4 liter (PR)

35284

HVY4LDRMD

1

Dispenser 4 liter (PR)

27655

VET

ROET

SMEERMIDDELEN
PA S TA

Waar te gebruiken:

CODE

CODE

VET

SMEERMIDDELEN
CRÈME

Waar te gebruiken:

Handreinigingspasta zonder parfum voor
zwaar gebruik

Handreiniger zonder oplosmiddelen voor
hetverwijderen van zware vervuiling

Met glycerine en tarwekiemextract om de
huid te hydrateren en verzorgen
OLIE

REINIGINGSGRAAD: 4

Solopol® Classic PURE

PASTA

Waar te gebruiken:

in industriële omgevingen en de
voedingssector voor het verwijderen van
zware vervuiling

CODE

ST./KT.

FORMAAT

Tube 250 ml

SCP30MLWW

6

Softbox 2 liter (V)

SCP2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

1

Dispenser 2 liter (V)

HVY2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

26 | Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

30

Tube 30 ml

krachtige schuimhandreiniger

snel

kracht

voordeel

5187

4494

zorg

REINIGINGSGRAAD: 3

REINIGINGSGRAAD: 4

Estesol® FX™ PURE

Solopol® GFX™

Krachtige Schuimhandreiniger

Krachtige Schuimhandreiniger

De beproefde huidreiniger voor de werkplek: nu nog
krachtiger en als schuim

De enige SCHUIM-handreiniger met scrubmiddel
voor zware vervuilingen

Slechts 1,5 ml vloeistof per toepassing resulteert in
12 ml krachtig reinigingsschuim (8-voudig volume).

2,8 ml vloeibaar reinigingsmiddel wordt omgezet in
een krachtig schuim, dat 5 keer het volume omvat

Tot
2
x
zo
effectief
handreinigingslotions

conventionele

43 % meer handwasbeurten per liter met Solopol®
GFX™ in vergelijking met traditionele handreinigers

Zachte, oplosmiddelvrije formule met zeer
efficiënt oppervlakte-actieve stofsysteem, zonder
wrijvingsmedium.

De zachte, oplosmiddelvrije formule met biologisch
afbreekbaar scrubmiddel, gecombineerd uit maïs- en
olijfpitmeel, verwijdert zelfs hardnekkige industriële
vervuilingen

als

Huidverzorgend, hypoallergeen en ongeparfumeerd
Geëvalueerd volgens de HACCP-richtlijnen
OLIE

VUIL

Modern verzorgende ingrediënten resulteren in
zachte en soepele handen

VAT

OLIE

SMEERMIDDELEN
SCHUIM

Waar te gebruiken:

Voor het verwijderen van zware vervuilingen in
industriegebieden.
CODE

ST./KT.

VET

ROET

SMEERMIDDELEN
SCHUIM

Waar te gebruiken:

Voor het verwijderen van zware vervuilingen in
industriegebieden.

FORMAAT

EPU47ML

12

Pompfles 47 ml

EPU1L

6

Patroon 1 liter (PR)

EPU2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

CODE

LGT1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

GPF3LEURO

4

Patroon 3,25 liter

WRM2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

GF3LDBLNL

1

Dispenser 3,25 liter

ST./KT.

FORMAAT

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDREINIGING OP HET WERK
REINIGEN SUPERZWAAR

REINIGINGSGRAAD: 5

Kresto® Classic
Kresto® classic
Handreinigingspasta voor superzwaar
gebruik
Met toxicologisch veilige oplosmiddelen
om moeilijk te verwijderen, oliehoudend
vuil te verwijderen zonder de huid te
beschadigen
Met Eucornol® huidbeschermer om het
risico op huidirritatie te minimaliseren
Astopon® natuurlijk scrubmiddel verwijdert
vuil op zachte wijze zonder de huid te
beschadigen.
OLIE

VET
ROET
SMEERMIDDELEN
P A S TA

Waar te gebruiken:

in industriële omgevingen, voor het
verwijderen van extreem zware vervuiling

CODE

28 |
30

ST./KT.

FORMAAT

KCL250ML

12

Tube 30 ml

KCL2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

HVY2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

PN87146D30

30

PN87147A06

6

Softbox 2 liter (V)

27655

1

Dispenser 2 liter (V)

Tube 250 ml

Voor
meer
informatie, zie
product- Sie
en veiligheidsinformatiebladen
op www.scjp.com.
Weitere
Informationen
entnehmen
bitte den Produktinformationen/Sicherheitsdatenblättern
unter www.scjp.com

HUIDREINIGING MIDDELZWAAR, ZWAAR EN
SUPERZWAAR

Estesol® FXTM PURE

•

Solopol Classic

•

•

27
•

•

26
•

Solopol classic
Solopol® Classic PURE

•

•

Kresto Classic

•

•

Kresto® classic

PN89745X01
STOKO VARIO® MAT
WIT lange arm

27
•

®

®

PN89860X01
STOKO VARIO® MAT
ROESTVRIJ STAAL

•

Solopol® GFXTM
®

(V) SOFTBOX

PAGINA

(PR) PATROON

PN89741X10
STOKO VARIO® MAT
WIT

26180
STOKO VARIO ULTRA®
ZWART

27655
STOKO VARIO ULTRA®
WIT

HVY4LDRMD
PROLINE INTERNATIONAL

HVY2LDPMD
PROLINE INTERNATIONAL

GF3LDBLNL
PROLINE

HVY4LDRMD
PROLINE

HVY2LDPMD
PROLINE

WRM2LDSMD
PROLINE

LGT1LDSMD
PROLINE

DISPENSER

•

•

•

•

26
26
28

•

•

•

•

•

28

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDREINIGING OP HET WERK
REINIGEN ULTRAZWAAR

REINIGINGSGRAAD: 5

Kresto® Special ULTRA
Kresto® paint
Specifieke handreinigingspasta voor
klevende vervuiling
Met een werkzame stof voor het eenvoudig
verwijderen van inkt en verfstoffen van de
huid
Zonder oplosmiddelen om het risico op
huidirritatie verminderen
Astopon®, natuurlijk scrubmiddel verwijdert
vuil op zachte wijze zonder de huid te
beschadigen
Geconcentreerde formule, dus er is
slechts een kleine hoeveelheid nodig om
verontreinigingen te verwijderen
INKT

HECHTMIDDELEN
HARS
VERF OP OLIEBASIS
PASTA

Waar te gebruiken:

in industriële omgevingen, voor het
verwijderen van verf, lak en hechtmiddelen

CODE

30 |

ST./KT.

FORMAAT

KSP30MLWW

30

Tube 30 ml

KSP250ML

12

Tube 250 ml

KSP2LT

4

Patroon 2 liter (PR)

ULT2LDPMD

1

Dispenser 2 liter (PR)

PN81901D30

30

PN81907A06

6

Softbox 2 liter (V)

27655

1

Dispenser 2 liter (V)

Tube 250 ml

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Kresto® Special ULTRA
Kresto paint
®

PN89745X01
STOKO VARIO® MAT
WIT lange arm

PN89860X01
STOKO VARIO® MAT
ROESTVRIJ STAAL

(V) SOFTBOX

•

PAGINA

(PR)
PATROON

PN89741X10
STOKO VARIO® MAT
WIT

26180
STOKO VARIO ULTRA®
ZWART

ULT2LDPMD
PROLINE

27655
STOKO VARIO ULTRA®
WIT

HUIDREINIGING SPECIAAL

30
•

•

•

•

•

30

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDHYGIËNE
Een hygiënische handreiniger en handdesinfectiemiddel voor een hoog niveau van
handhygiëne in hygiënegevoelige omgevingen, zoals de voedingsindustrie en de
gezondheidszorg, of in omgevingen waar een hoger niveau gewenst is. Handhygiëne is
de belangrijkste maatregel voor bescherming tegen infecties en om kruisbesmetting
te voorkomen.

Geschikt voor gebruik in
voedingsindustrie

Hypoallergeen

•

•

•

•

•

•

n/a

OxyBAC® FOAM
Wash

•

•

•

•

•

•

•

•

•

n/a

Hygiënisch

Deb
InstantFOAM®
Desinfecterend Complete
Deb® InstantGEL
Complete

32 |

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Met schuimpomp voor
grotere dosis (1,5ml)

Zonder kleurstoffen

•

Compatibel met latex- en
nitrilhandschoenen

Ongeparfumeerd

•

Desinfectie van de
handen zonder water Aanbrengen op schone,
gereinigde handen

•

Compleet virusdodend Omhulde en niet-omhulde
virussen (EN14476)

OxyBAC® EXTRA
FOAM Wash

Schimmeldodend &
gistdodend (EN1650 &
EN1275)

PRODUCTNAAM

Algemene vervuiling
en vette vervuiling
voedingsmiddelen

PRODUCTKENMERKEN

Hygiënisch wassen van de
handen met water

Beperkt virusdodend Omhulde virussen (EN14476)

GEBRUIK

Bacteriedodend (EN1499)

PRODUCTCATEGORIE

Bacteriedodend (EN1500)

DOELTREFFENDHEID

•

HUIDHYGIËNE
HYGIËNISCHE REINIGER

REINIGINGSGRAAD: 2

REINIGINGSGRAAD: 2

OxyBAC® Extra FOAM Wash

OxyBAC® FOAM Wash

Rijke, romige hygiënische handreiniger met Accelerated Hydrogen
Peroxide®

Rijke, romige hygiënische handreiniger
met Accelerated Hydrogen Peroxide®

Met Accelerated Hydrogen Peroxide®, een gepatenteerd
synergetisch mengsel dat klassieke ingrediënten combineert met
kleine hoeveelheden waterstofperoxide (H2O2) om effectief een
verscheidenheid aan bacteriën, schimmels en virussen te doden.
Met DoubleDose™ schuimpomp voor extra efficiëntie door
geoptimaliseerde outputhoeveelheid (1,5 ml per slag).
Is bijzonder zacht voor de huid door de combinatie van milde
oppervlakteactieve stoffen, vochtinbrengers en vochtinbrengers en
maakt de huid zacht en soepel.
Voldoet aan de normen EN 1499, EN 1276, EN 1650 en EN 14476.
Volgens HACCP-beoordeling geschikt voor gebruik in de
levensmiddelenindustrie

Verschillende
uitgangshoeveelheden
(0,75 ml) met standaard schuimpomp
voor de algemene handreiniging in
de
levensmiddelenindustrie
en
de
gastronomie en op alle werkplekken en
openbare voorzieningen die een hoge
mate van handhygiëne vereisen.

ZONDER GEUR- EN
KLEURSTOFFEN

ZONDER GEUR- EN
KLEURSTOFFEN
S C H U IM

Waar te gebruiken:

Voor gebruik in de voedingsindustrie en de gastronomie waar
zowel een hoge biocidale effectiviteit als een hoog reinigend effect
vereist is.
Actieve stoffen:

SCHUIM

Waar te gebruiken:

Voor gebruik in de voedingsindustrie
en de gastronomie waar zowel een
hoge biocidale effectiviteit als een hoog
reinigend effect vereist is.

1,05 g Hydrogen Peroxide / 100 g Produkt. 1,0 g 2-Phenoxyethanol
/ 100 g Produkt. Biozid Reg. Nr.: N-68236.
CODE

ST./KT.

FORMAAT

OXY47MLBG (BE)

12

Pompfles 47 ml

6

Patroon 1 liter (PR)

FORMAAT

OXY1LBG (BE)

OXYEX1LBG (BE)

6

Patroon 1 liter (PR)

OXY47MLNL (NL)

12

Pompfles 47 ml

OXYEX1LNL (NL)

6

Patroon 1 liter (PR)

OXY1LNL (NL)

6

Patroon 1 liter (PR)

ANT1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

ANT1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

SCHW1LDS

1

Dispenser 1 liter (PR)

SCHW1LDS

1

Dispenser 1 liter (PR)

CODE

ST./KT.

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDHYGIËNE
DISPENSER

Dispensers voor hygiënische reiniger

CODE

NAAM

KLEUR TE GEBRUIKEN MET

ANT1LDSMD

Deb Stoko® Antimicrobial 1 L

Wit

OXY1LBG, OXY1LNL,
OXYEX1LBG, OXYEX1LNL

SCHW1LDS

Deb Seven Circles Handreiniging 1L

Wit

OXY1LBG, OXY1LNL,
OXYEX1LBG, OXYEX1LNL

Aantal per karton: 1

34 |
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HUIDHYGIËNE

4493

HANDDESINFECTIE

Deb InstantFOAM® Complete
Desinfecterend schuim voor de handen op
alcoholbasis
Wordt als een zacht schuim verspreid dat snel en gemakkelijk op de handen kan worden gewreven en geen kleverige resten
achterlaat.
Geen verstopping van de pompen, geen spatten of druppelen op vloer en wanden
Het rijke schuim is zeer aangenaam voor frequent gebruik en zorgt voor een maximale therapietrouw dankzij de vochtinbrengers
glycerine en panthenol.
Volgens HACCP-beoordeling geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
BACTERIEDODEND VIRUSDODEND
GISTDODEND MYCOBACTERICIDE

Waar te gebruiken:

S C H U IM

Incorporating

in elke hygiënegevoelige omgeving, of waar een hogere mate van
hygiëne gewenst is
Actieve stoffen: 80 g Ethanol / 100 g product. Biocide Reg. Nr.:
N-59753.
CODE

ST./KT.

FORMAAT

Deb InstantFOAM® OPTIDOSETM
Met OptidoseTM schuimpomp voor
optimale dosering (1,5 ml)

DIF1247 (BE)

12

Pompfles 47 ml

DIF1247NL (NL)

12

Pompfles 47 ml

DIF12400 (BE)

12

Pompfles 400 ml

DIF12400NL (NL)

12

Pompfles 400 ml

DIF12400EX (BE)

12

Pompfles 400 ml

DIF610 (BE)

6

Patroon 1 liter

DIF400EXNL (NL)

12

Pompfles 400 ml

DIF610NL (NL)

6

Patroon 1 liter

DIF610EX (BE)

6

Patroon 1 liter

IFS1LTFNL (BE)

3

Patroon 1 liter voor TF Ultra

DIF61EXN (NL)

6

Patroon 1 liter

DIF1LTFNL (NL)

3

Patroon 1 liter voor TF Ultra

SAN1LDSMD

1

Dispenser 1 liter

SAN1LDSMD

1

Dispenser 1 liter

IFS1LDSMD

1

Dispenser 1 liter voor Deb InstantFOAM

IFS1LDSMD

1

Dispenser 1 liter voor
Deb InstantFOAM

SCHD1LDS

1

Dispenser Seven Circles Handdesinfectie 1 liter

1

IFSTF2MD

1

TouchFREE dispenser 1 liter voor Deb
InstantFOAM

SCHD1LDS

Dispenser
Seven Circles
Handdesinfectie 1
liter

CODE

ST./KT.

FORMAAT

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HYGIËNE

HUIDHYGIËNE

Toilet Seat Cleaner

HANDDESINFECTIE

Deb® InstantGEL Complete

Toilet Seat CleanerSpray (TSC)

Desinfecterend gel voor de handen op
alcoholbasis
Bevat een natuurlijk hamamelisextract
met een samentrekkend effect om te
voorkomen dat de huid bij het dragen van
handschoenen verzacht.
De zachte gel is zeer aangenaam voor
frequent gebruik en zorgt voor een
maximale therapietrouw dankzij de
vochtinbrengers glycerine en panthenol.

WC-brilreiniger
Op alcoholbasis
Tot 1.250 toepassingen per cartridge

Volgens HACCP-beoordeling geschikt
voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

BACTERIEDODEND VIRUSDODEND
GISTDODEND MYCOBACTERICIDE
HANDSCHOENEN

WC-BRILREINIGER
S P R AY

Waar te gebruiken:

Waar te gebruiken:

GEL

in elke hygiënegevoelige omgeving,
of waar een hogere mate van hygiëne
gewenst is

Alcoholhoudende spray voor hygiënische
reiniging van de toiletbril

Actieve stoffen: 80 g Ethanol / 100 g
product. Biocide Reg. Nr.: N-72594.
CODE

36 |

FORMAAT

CODE

ISG100MLMD (BE)

ST./KT.

12

Fles 100 ml

35010

6

500 ml-Kartusche (TC)

ISG400MLMD (BE)

12

Pompfles 400 ml

34945

1

ISG1LMD (BE)

6

Patroon 1 liter (PR)

500 ml-Dispenser wit
(TSC)

SCHD1LDS

1

Dispenser 1 liter (PR)

34947

1

500 ml-Dispenser
zwart (TSC)

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

ST./KT.

FORMAAT

(HAND-)HYGIËNE

Deb InstantGEL Complete
®

STOKO Refresh® Toilet Seat
Cleaner-Spray (TSC)*

•

•

•

(TSC)
PATROON

•

PAGINA

34945
STOKO Refresh® Toilet Seat
Cleaner- (TSC) WIT

34947
STOKO Refresh® Toilet Seat
Cleaner- (TSC) ZWART

(V)
SOFTBOX

(PR) PATROON

Deb InstantFOAM® Complete

27655
STOKO VARIO ULTRA® WIT

IFSTF2MD
TouchFREE

IFS1LDSMD
PROLINE

SEVEN CIRCLES

SCHD1LDS

PROLINE

SAN1LDSMD

DISPENSER

35

•

35
•

•

36

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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TOUCHFREE DISPENSER
DESINFECTIEZUIL

SCJ Pro dispenser zuil
(Zilver)

Deb Stoko® Desinfectiezuil
(Chroom)

Een vrijstaande TouchFREEdispenserstandaard inclusief bord en
opvangschaal.

Een
vrijstaande
dispenserstandaard

Hoogte incl. display: 142 cm
Gewicht: 9 kg

Hoogte incl. display: 142 cm
Gewicht: 9 kg

NB: dispenser wordt apart verkocht

NB: dispenser en opvangschaal
worden apart verkocht.

Illustratie voorbeeld
CODE

NAAM

INFOFLDISP

Desinfectiezuil

Aantal per karton: 1

38 |

TouchFREE-

inclusief bord

Opvangschaal

De opvangschaal voor de Deb
Stoko® -dispenserzuil en voor alle
TouchFREE-dispensers is verkrijgbaar
in zwart en wit.

Illustratie voorbeeld
KLEUR TE GEBRUIKEN MET

Zilver

TF2WHI
TF2CHR
TF2AZU
IFSTF2MD

Code

NAAM

KLEUR TE GEBRUIKEN MET

DISPSTDCH

Desinfectiezuil

Chroom

TF2WHI
TF2CHR
TF2AZU
IFSTF2MD

Aantal per karton: 1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Code

NAAM

KLEUR

TRYBLK opvangschaal

Zwart

TRYWHI opvangschaal

Wit

Aantal per karton: 1

TE GEBRUIKEN MET

Voor alle
TouchFREE
dispensers en
desinfectiezuil
DISPSTDCH

HUIDVERZORGING
Herstellende crèmes die na afloop van het werk worden aangebracht
helpen de huid zacht, soepel en gezond te houden, zonder
uitdrogen. Het gebruik van herstellende crèmes is een belangrijk
onderdeel van goede huidverzorgingspraktijken.

Snel intrekkend

Compatibel met latex- en
nitrilhandschoenen

Met ECARF-kwaliteitslabel

•

Stokolan®
intensive repair

Zonder siliconen

• • •

Stokolan®
Intense

Zonder kleurstoffen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ongeparfumeerd

• • •

Stokolan®
Classic

•

•

•

•

•
• •

Droge & belaste huid

•

•

•

Normale huid

• •

Stokolan®
Light Gel

Speciaal geschikt voor
lichaamsverzorging

Geschikt voor handen,
gezicht en lichaam

•

Geschikt voor gebruik in
voedingsindustrie

Zeer droge
& belaste
huid

Herstelt en regenereert huid

• •

Stokolan®
soft&care

Droge &
belaste huid

Houdt huid in conditie

Stokolan®
Light PURE

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor allergie- en
eczeemgevoelige huid

Normale
huid

PRODUCTNAAM

Hydraterend

PRODUCTCATEGORIE

Zeer droge & belaste huid

GEBRUIK

WERKING

•

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDVERZORGING

5472

5473 / 5474

NORMALE HUID

VERZORGINGSGRAAD: 1

VERZORGINGSGRAAD: 1

Stokolan® Light PURE

Stokolan® Light Gel
Stokolan® soft&care

Huidverzorgende crème

Vochtinbrengende gel

Formule zonder geur- en kleurstoffen
vermindert het risico op huidirritatie
Voedselveilig
Met glycerine, allantoïne en karité-boter om
de huid te hydrateren en verzorgen
Geschikt voor gebruik met handschoenen
van latex en nitril

Aangenaam geparfumeerde, verfrissende
gelformule
die
gemakkelijk
wordt
opgenomen en een verkoelend effect
heeft op de huid
Met glycerine om de huid te hydrateren
Creatine
stimuleert
de
huid
om
beschermende lipiden te produceren en
celvernieuwing te ondersteunen

NORMALE HUID

NORMALE HUID
CRÈME

Waar te gebruiken:

in
werkplaatsen
in
industriële
en
voedselverwerkende omgevingen, in de
gezondheidszorg, in kantoren en openbare
sanitaire ruimtes

in werkplaatsen in industriële omgevingen,
in de gezondheidszorg, in kantoren en
openbare sanitaire ruimtes

CODE

CODE

40 |

ST./KT.

FORMAAT

GEL

Waar te gebruiken:

ST./KT.

FORMAAT

SGE30MLWW

30

Tube 30 ml

SGE100ML

12

Tube 100 ml

SGE1L

6

Patroon 1 liter (PR)

RES1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

RES30MLWW

30

Tube 30 ml

RES100ML

12

Tube 100 ml

30946

RES1L

6

Patroon 1 liter (PR)

31841

9

Softbox 1 liter (V)

RES1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

50

Tube 100 ml

HUIDVERZORGING

5509 / 5603 / 5510

ZEER DROGE
& BELASTE HUID

5511

DROGE & BELASTE HUID

VERZORGINGSGRAAD: 3

VERZORGINGSGRAAD: 2

Stokolan® Classic
Stokolan® classic

Stokolan® Intense

Verrijkte, huidverzorgende crème

Intensieve huidverzorgende crème

Een geconcentreerde vochtinbrengende
en verzorgende crème om de vochtbalans
te helpen herstellen bij een droge, belaste
huid
Hoog glycerine-gehalte om de elasticiteit
te verbeteren en de huid te kalmeren
Met lanoline, om de huidbarrière te steunen
en de huid gladder te maken

Speciaal geformuleerd voor een diep voedende
en barrière-herstellende werking voor de zeer
droge en belaste huid
Met een multi-structuurcomplex van actieve
ingrediënten
bijenwas,
druivenpitolie,
ceramidecomplex, allantoïne en ureum om de huid te hydrateren, verzorgen en de
huidweerstand te herstellen
De sterk geconcentreerde formule vermindert
vochtverlies om de elasticiteit van de huid te
helpen verbeteren

DROGE

BELASTE HUID

Waar te gebruiken:

in industriële omgevingen en in de
gezondheidszorg,
met
name
waar
medewerkers last hebben van een droge
of belaste huid

Waar te gebruiken:

ST./KT.

FORMAAT

SCL30MLWW

30

Tube 30 ml

SCL100ML

12

Tube 100 ml

SCL1L

6

Patroon 1 liter (PR)

RES1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

PN85484D50

50

Tube 100 ml

CRÈME

in industriële omgevingen en in de
gezondheidszorg,
met
name
waar
medewerkers last hebben van een zeer
droge of belaste huid
CODE

CODE

BELASTE HUID

ZEER DROGE

CRÈME

ST./KT.

FORMAAT

SIN30MLWW

30

Tube 30 ml

SIN100ML

12

Tube 100 ml

SIN1L

6

Patroon 1 liter (PR)

RES1LDSMD

1

Dispenser 1 liter (PR)

99036415

50

Tube 100 ml (GEPARFUMEERD)

22326

9

Softbox 1 liter (V)

99036430

9

Softbox 1 liter (V)
(ONGEPARFUMEERD)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

27655

1

Dispenser 1 liter (V)

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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HUIDVERZORGING
DISPENSER

Stokolan® Light PURE

•

•

Stokolan Light Gel

•

•

®

Stokolan® soft&care
Stokolan® Classic

•

Stokolan Intense
Stokolan® intensive repair

•

PN89745X01
STOKO VARIO® MAT
WIT lange arm

40
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

40
41

•

41
41

Aantal per karton: 1

42 |

PN89860X01
STOKO VARIO® MAT
ROESTVRIJ STAAL

40

•

Stokolan® classic
®

(V) SOFTBOX

PAGINA

(PR) PATROON

PN89741X10
STOKO VARIO® MAT
WIT

26180
STOKO VARIO ULTRA®
ZWART

27655
STOKO VARIO ULTRA®
WIT

SCHC1LDS
SEVEN CIRCLES

RES1LDSMD
PROLINE

Handcrème

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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SC Johnson Professional™

SYSTEMEN
Dispensers
Een unieke reeks dispensersystemen met gesloten, luchtdichte patronen
van 1, 2 en 4 liter voor gebruik met alle Skin Care-producten van SC
Johnson ProfessionalTM.
Luchtdichte systemen: keer op keer ‘vers’ product
Optimale dosering: geeft de juiste hoeveelheid af en
voorkomt verspilling
Afsluitbaar: voorkomt onbevoegde toegang
De drukknoppen van alle dispensers
van SC Johnson zijn beschermdhermd
met BioCote®, een zilverhoudend,
antibacterieel middel dat de groei van
bacteriën en schimmels remt.

Grote knoppen: eenvoudig in gebruik
Opvouwbare patronen: minimaliseert de hoeveelheid
productrestant en afval
Afwasbare oppervlakken: snel en eenvoudig te onderhouden

Alle door SC Johnson vervaardigde
manuele dispensers hebben een
levenslange garantie.

Druppelt niet en raakt niet verstopt: voorkomt knoeien
Praktisch: lege patronen kunnen in een paar seconden
worden vervangen

Skin Safety Centres
Robuuste, lichte borden om dispensers van SC Johnson op te monteren en zo
een op maat gemaakt Skin Care programma te creëren.

Huidhygiënestation
- Groot

Bijpassende dispensers:

Bijpassende dispensers:

Bijpassende dispensers:

Bijpassende dispensers:

• Protect 1 l

• Protect 1 l

• Cleanse Heavy 2 l

• Cleanse Light 2 l

• Antimicrobial 1 l
• Sanitise 1 l

• Antimicrobial 1 l
• Sanitise 1 l

• Restore 1 l

Afmetingen:
• B 590 mm x H 510 mm
CODE: SSCSML1NL

Huidhygiënesation Desinfectie 3-stappen

Huidhygiënestation
2-stappen

Huidhygiënestation
- Klein

• Cleanse Heavy 2 l

• Restore 1 l

• Restore 1 l

Afmetingen:

Afmetingen:

• B 569 mm x H 455 mm

• B 590 mm x H 510 mm

Afmetingen:
• B 800 mm x H 570 mm
CODE: SSCLGE1NL

CODE: SHYCTR1NL

CODE: SHYCTR2STN

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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GEEF UW DISPENSER EEN PERSOONLIJKE
TOUCH OF MAAK EEN KEUZE UIT ONZE VELE
CREATIEVE SJABLONEN.

OP MAAT

DISPENSERS

Onze moderne printtechnologie kan met een breed scala aan kleuropties
worden gecombineerd om voor u een unieke dispenser te maken.
Ons ontwerpteam kan samen met u een dispenser ontwerpen naar uw specificatie of die uw
identiteit weergeeft.
Ons exclusieve ontwerp- en fabricageproces resulteert in dispensers met permanent aangebrachte
decoraties die bestand zijn tegen chemicaliën en slijten en dus even lang meegaan als de dispenser
zelf.

Van corporate branding tot
logo’s, gebruiksinstructies
of opvallende fotografische
afbeeldingen.

Ons ontwerpteam kan uw concept-ideeën en unieke oplossingen voor uw
dispensers creëren, aangepast aan uw specifieke vereisten.

44 |
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AAN
U
DE
KEUZE

STOKO®

DISPENSER

Dispenser voor WC-brilreiniger

Dispenser voor WC-brilreiniger

Toilet Seat Cleaner dispenser Wit

Toilet Seat Cleaner dispenser Zwart

CODE

|

34945

CODE

|

34947

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Zwart

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

200 x 120 x 100

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

200 x 120 x 100

PATROONFORMAAT

|

500 ml

PATROONFORMAAT

|

500 ml

MATERIAAL

|

Kunststof

MATERIAAL

|

Kunststof

TE GEBRUIKEN MET 35010

TE GEBRUIKEN MET 35010

Stoko Vario Ultra® (V)

Stoko Vario Ultra® (V)

Stoko Vario Ultra® Wit

Stoko Vario Ultra® Zwart

CODE

|

27655

CODE

|

26180

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Zwart

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

330 x 135 x 135

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

330 x 135 x 135

PATROONFORMAAT

|

1 & 2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 & 2 Liter

MATERIAAL

|

Kunststof

MATERIAAL

|

Kunststof

Stoko Vario® mat (V)

Stoko Vario® mat (V)

Stoko Vario® mat Wit

Stoko Vario® mat Geborsteld RVS

CODE

|

PN89741X10

CODE

|

PN89860X01

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Zilver

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

322 x 126 x 140

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

322 x 126 x 140

PATROONFORMAAT

|

1 & 2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 & 2 Liter

MATERIAAL

|

Gelakt roestvrij
staal

MATERIAAL

|

Geborsteld
roestvrij staal

Stoko Vario® mat (V)

Stoko® alu dispenser (A)

Stoko Vario® mat Wit lange arm (V)

Stoko® alu Dispenser

CODE

|

PN89745X01

CODE

|

PN89934X01

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Alu

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

322 x 126 x 240

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

316 x 94 x 162

PATROONFORMAAT

|

1 & 2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

MATERIAAL

|

Gelakt roestvrij
staal

MATERIAAL

|

Aluminium

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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PROLINE

DISPENSER

Dispenser voor Huidbescherming

Dispenser voor Huidbescherming

Deb Stoko® Protect

Deb Stoko® Sun Protect

CODE

|

PRO1LDSMD

CODE

|

SUN1LDSMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

| TE GEBRUIKEN MET

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Refresh™ Hair & Body Dispenser 1 Liter

Refresh™ Hair & Body Dispenser 2 Liter

UPW1L, SDA1L, SGP1L, TVC1L, TRS1L, SAQ1L

CODE

|

RHB1LDSMD

CODE

|

RHB2LDPMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
HBG1L

|

Dispenser voor Sanitaire ruimtes
Refresh™ Luxury 3-in-1 Shower Dispenser 1 Liter

TE GEBRUIKEN MET
HBG2LT

Dispenser voor Sanitaire ruimtes
Refresh™ Luxury 3-in-1 Shower Dispenser 2 Liter

CODE

|

RSH1LDSMD

CODE

|

RSH2LDPMD

KLEUR

|

Transparant Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
CMW1L

|

TE GEBRUIKEN MET
CMW2LT

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Chrome Strip

Chrome Effect

CODE

|

CHR1LDS

CODE

|

PROLCHROME

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Deb Washroom Solid White

Deb Proline Transparent Blue

CODE

|

WHB1LDS

CODE

|

TBL1LDS

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Blauw

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Deb Proline Transparant White with Chrome

Deb Proline Transparant Black with Chrome

CODE

|

TWH1LDS

CODE

|

TBK1LDS

KLEUR

|

Transparant Wit

KLEUR

|

Zwart

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

46 |

SPC1L

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

| TE GEBRUIKEN MET

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L

PROLINE

DISPENSER

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Deb Stoko® Cleanse Washroom 1 l

Deb Stoko® Cleanse Washroom 2 l

CODE

|

WRM1LDSMD

CODE

|

WRM2LDPMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

| TE GEBRUIKEN MET

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Dispenser voor Sanitaire ruimtes

Mr Soapy Soap 1 Liter

‘Wash your hands’ 1 Liter

CLR1L, AZU1L, ENG1L, ORG1L

CLR2LT, AZU2LT, EPU2LT

CODE

|

MSS1LDS

CODE

|

WYH1LDS

KLEUR

|

Rood

KLEUR

|

Groen

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, ENG1L, ORG1L

|

TE GEBRUIKEN MET
CLR1L, AZU1L, ENG1L, ORG1L

Dispenser voor Huidreiniging licht

Dispenser voor Huidreiniging licht

Cleanse Light 1 Liter

Cleanse Light 2 Liter

CODE

|

LGT1LDSMD

CODE

|

LGT2LDPMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

| TE GEBRUIKEN MET

Dispenser voor Doucheruimtes

Dispenser voor Doucheruimtes

Shower 1 Liter

Shower 2 Liter

PUW1L, EPU1L

PUW2LT

CODE

|

SHW1LDSMD

CODE

|

SHW2LDPMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
HAB1L

|

TE GEBRUIKEN MET
HAB2LT

Dispenser voor Huidreiniging middelzwaar

Dispenser voor Huidreiniging middelzwaar

Reiniger 2 Liter

Reiniger 4 Liter

CODE

|

HVY2LDPMD

CODE

|

HVY4LDRMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

345 x 175 x 150

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

PATROONFORMAAT

|

4 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT, SCU2LT, CIT2LT, KCL2LT

| TE GEBRUIKEN MET

LIM4LTR, SOL4LTR, CIT4LTR

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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PROLINE

DISPENSER

Dispenser voor Huidreiniging ultrazwaar

Dispenser voor Huidhygiëne

Deb Stoko® Cleanse Ultra 2 Liter

Antimicrobial 1 Liter

CODE

|

ULT2LDPMD

CODE

|

ANT1LDSMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

290 x 163 x 145

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
KSP2LT

|

TE GEBRUIKEN MET
OXY1LBG, OXYEX1LBG, OXY1LNL, OXYEX1LNL

Dispenser voor Huidhygiëne

Dispenser voor Huidhygiëne

Sanitise 1 Liter

Deb InstantFOAM® 1 Liter

CODE

|

SAN1LDSMD

CODE

|

IFS1LDSMD

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

DIF610, DIF610EX, DIF610NL, DIF61EXNL ISG1LMD

| TE GEBRUIKEN MET

DIF610, DIF610EX, DIF610NL, DIF61EXNL

Dispenser voor Huidverzorging
Deb Stoko® Restore
CODE

|

RES1LDSMD

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

233 x 130 x 115

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L, SIN1L

TOUCHFREE DISPENSER

TF Dispenser

TF Dispenser

TouchFREE Ultra met chroom

TouchFREE Ultra met chroom

CODE

|

TF2WHI

CODE

|

TF2CHR

KLEUR

|

Wit

KLEUR

|

Zwart

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

277 x 170 x 100

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

277 x 170 x 100

PATROONFORMAAT

|

1 Liter, 1,2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter, 1,2 Liter

|

TE GEBRUIKEN MET
AZU12LTF, RFW12LTF, CLR12LTF, IFS1LTFNL, DIF1LTFNL

TF Dispenser

TF Dispenser Deb InstantFOAM

Deb TouchFREE Ultra

Deb InstantFOAM® TouchFREE

CODE

|

TF2AZU

CODE

|

IFSTF2MD

KLEUR

|

Blauw

KLEUR

|

Wit

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

277 x 170 x 100

AFMETINGEN H x B x L (mm)

|

277 x 170 x 100

PATROONFORMAAT

|

1 Liter, 1,2 Liter

PATROONFORMAAT

|

1 Liter

| TE GEBRUIKEN MET

AZU12LTF, RFW12LTF, CLR12LTF, IFS1LTFNL, DIF1LTFNL

48 |

|

TE GEBRUIKEN MET
AZU12LTF, RFW12LTF, CLR12LTF, IFS1LTFNL, DIF1LTFNL

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

| TE GEBRUIKEN MET
IFS1LTFNL

SC Johnson Professional™

ONDERSTEUNING
Voor elke organisatie is de invoering van een Skin Care programma, waar
iedereen zich aan houdt en dat voor iedereen duidelijk is, een blijvende uitdaging.
Om bij dit proces te helpen hebben wij een uniek ondersteunend voorlichting- en
controleprogramma opgezet dat beschikbaar is voor alle klanten van SC Johnson
Professional™.
Continue voorlichting en bewustwording op locatie
Om de normen op het gebied van huidverzorging te helpen verbeteren en handhaven, bieden
we een aantal communicatiemiddelen om de continue voorlichting en bewustwording te
ondersteunen.

Controles vóór en na installatie
Ons team van experts voert vóór en na
de juiste producten en dispensersystemen
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ING | SPE
SCHERM
HUIDBE
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Ons team van experts kan ook een jaarlijkse
dispensers.
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Complete
breedspe
Met een mix van milde reinigende bestanddelen voor het effectief verwijderen vanctrum
dagelijks,
werking
hardnekkig industrieel vuil zoals olie, vet en algemeen vuil. Schuimt
direct - afgifte
schuim
in de
vorm van
Natuurlijk, niet agressief en biologisch afbreekbaar schuurmiddel
van maismeel voor een
diepe
reiniging zonder de huid te beschadigen en het milieu aan te tasten. Het schuurmiddel kan
gemakkelijk worden weggespoeld, zodat afvoeren en leidingen
nietgeen
verstopt raken.
Bevat
geleermiddelen
Maakt het product aangenaam in gebruik en laat een frisse geur achter op de huid.
Aangenaam
in gebruik
Vochtinbrengers die de huid beschermen tegen uitdrogen en ervoor zorgen dat de huid na gebruik
zacht aanvoelt.
Geen geuren kleurstof
fen
Samengesteld voor regelmatig gebruik, mild voor de huid.

om

aanvullende voordelen voor klanten te

1/2

realiseren.

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

| 49

Schoon werk!
Krachtige reinigingsproducten voor zware taken
In 1947 werd Swarfega® geboren. Het was de eerste handreiniger in zijn soort ter wereld. De
naam komt van 'swarf', de oude omschrijving voor olie en vet in Derbyshire in het Verenigd
Koninkrijk en 'ega', zoals in 'eager to clean’ (gretig om schoon te maken). De huidige
Swarfega® range bestaat uit gespecialiseerde reinigingsproducten voor zowel handen,
voertuigen als oppervlakten. Alle Swarfega®-producten worden zorgvuldig samengesteld
om de beoogde doeltreffendheid te garanderen en ervoor te zorgen dat ze graag en bij
voorkeur worden gebruikt.
Swarfega® biedt een oplossing voor zo goed als ieder reinigingsprobleem in de industrie.
Bestanddelen zoals olie, smeermiddelen, teer, roet, verf, lak en kleefmiddelen zijn op vele
werkplekken aanwezig en hebben allemaal het potentieel om de huid aan te tasten en
huidirritatie te veroorzaken.
Handen zijn onmisbare hulpmiddelen in een industriële werkomgeving. Geef ze de aandacht
die ze verdienen door ze op gepaste wijze te reinigen.
Bij regelmatige reiniging van de handen met een Swarfega® handreiniger wordt de opbouw
van vervuiling voorkomen en de contacttijd met de verontreiniging gereduceerd. Alle
producten zijn dermatologisch getest en worden goed verdragen door de huid.

Reiniging
Extreem
zwaar
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●

●

Met
natuurlijk
scrubmiddel

Met oplosmiddelen

Kleurstoffen

Roet

Teer

Kenmerk
Lak, vervuiling bij
autoschadeherstel

Reiniging
Middelzwaar &
Zwaar

Algemeen
vuil, olie,
smeermiddelen

Vervuiling

Swarfega® Classic

●

Swarfega® Orange

●

Swarfega® Lemon

●

●

●

●

●

●

Swarfega® Xtra

●

●

●

●

●

●

Swarfega® Black Box

●

●

●

●

●
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Swarfega® Black Box
•
•
•
•

Heavy Duty reinigingsdoekjes
Krachtig en veelzijdig
Ideaal voor onderweg; geen water nodig
Voor het verwijderen van zeer zware
vervuiling zoals olie, vet, smeer, verven,
lijmen, lakken, kitten, harsen en PUR

Code
BBW10CCE

ST./KT.
4

Formaat
Emmer
150 wipes

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Middelzware &
Swarfega® Classic
• Klassieke groene gelformule met
oplosmiddelen op basis van petroleum
• Zonder scrubmiddel
• Met verzorgende bestanddelen
• Verwijdert zonder moeite hardnekkige
industriële vervuiling zoals olie en smeer
en laat de huid soepel achter

Code
SWA45L

ST./KT.

Formaat

4

4,5-l-pot

Swarfega® Orange
• Geavanceerde formule zonder
oplosmiddelen
• Met natuurlijke maïsmeelkorrel voor
diepreinigende werking
• Met verzorgende bestanddelen
• Frisse citrusgeur
• Verwijdert zonder moeite hardnekkige
oliën, vetten en algemene vervuiling
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Code

ST./KT.

Formaat

SOR4LMP

4

4-l-pump-pack

SOR15L

1

15-l-emmer

SOR45L

4

4,5-l-pot

SOR2LT

6

2-l-patroon

SORC4LTR

4

4-l-patroon

SWA2000D

8

2-l-dispenser

SWA4000D

6

4-l-dispenser

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Swarfega® Lemon
• Met hoogwaardige reinigende
bestanddelen (tensiden)
• Zonder oplosmiddelen
• Met natuurlijke maïsmeelkorrel
• Frisse citroengeur
• Voor het verwijderen van middelzware tot
zware vervuiling van olie, vet, smeer,
kleefstoffen en enkele verfsoorten
• Ook voor het verwijderen van kleurstoffen
van groenten en fruit

Code

ST./KT.

Formaat

SWL15L

1

15-l-emmer

SWL45L

4

4,5-l-pot

SWL2LT

6

2-l-patroon

SWL4LTR

4

4-l-patroon

SWA2000D

8

2-l-dispenser

SWA4000D

6

4-l-dispenser

Swarfega® Xtra
• Formule verrijkt met glycerine en daardoor
extra verzorgend voor de huid
• Zonder oplosmiddelen
• Met natuurlijke maïsmeelkorrel
• Frisse limoengeur
• Voor het verwijderen van algemene
industriële vervuiling, olie en vet

Code

ST./KT.

Formaat

SXT2LT

6

2-l-patroon

SXT4LTR

4

4-l-patroon

SXT45L

4

4,5-l-pot

SWA2000D

8

2-l-dispenser

SWA4000D

6

4-l-dispenser

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Pompen
Product
Standaard pomp wit voor 4,5-l-pot

Code
PKG377

ST./KT.
1

Muurhouder
Product
Muurhouder voor 4,5-l-pot
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Code
MHP450

ST./KT.
1

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

Dispensers
De Swarfega®-dispensers worden gebruikt in combinatie met de gesloten, luchtdichte
Swarfega®-patronen. Ze zorgen elke keer voor ‘vers’ product en een optimale dosering
waardoor de kosten beter onder controle kunnen gehouden worden.
Uit praktijktesten blijkt dat gemiddeld ong. 40 ml bulkproduct wordt gebruik per
handwasbeurt in vergelijking met 4,5 ml – de optimale dosis voor één handwasbeurt – bij
gebruik van een Swarfega®-patroon.
Door de precieze productdosering kan een Swarfega®-dispensersysteem met patroonvulling
een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, tot 86% in vergelijking met bulkproducten.

Code

SWA2000D

SWA4000D

ST./KT.

Aantal doseringen
per patroon

Voor gebruik met

8

SOR2LT – Swarfega® Orange
SXT2LT – Swarfega® Lemon
SWL2LT – Swarfega® Xtra

444

6

SORC4LTR – Swarfega® Orange
SWL4LTR – Swarfega® Lemon
SXT4LT – Swarfega® Extra
SWNC4LTR – Swarfega® Power
PSG944CE – Swarfega® Rood

888

De Swarfega®-dispensers zijn beschermd met
BioCote®, een zilverhoudend, antibacterieel
middel dat de groei van bacteriën en schimmels
remt.
De Swarfega®-dispensers hebben een
levenslange garantie.

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Voert

Traffic Film Removers (TFR-producten)
Regelmatig onderhoud van voertuigen is noodzakelijk om schadelijk straatvuil, zoals zouten,
die het oppervlak van het voertuig kunnen aantasten, te verwijderen. Idealiter moet de
carrosserie regelmatig worden gereinigd met een lage concentratie Traffic Film Remover (TFR)
om het oppervlak te beschermen.

Swarfega® Powerwash Super
• Heavy duty ontvetter
• Verwijdert dieselaanslag, smeer en
vastzittend vuil
• Geschikt voor alle types voertuigen,
motoren, chassis en voertuigonderdelen
• Kan onverdund of verdund met water
(verhouding 1:7) gebruikt worden

Code

ST./KT.

Formaat

PSU76KHB

1

25-l-kan

PSU84UCE

2

200-l-vat

Swarfega® Powerwash Wash & Wax
• Autoshampoo voor professioneel gebruik
• Verwijdert snel en effectief algemene
vervuiling van voertuigen
• Met wax voor een verbeterde glans
• Met beschermende en verzorgende
bestanddelen voor het reingen van luxe
voertuigen
• Bevat geen siliconen of Teflon
• Te verdunnen met water (verhouding
tot 1:200 bij machinaal gebruik)
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Code
PWW25L

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

ST./KT.
1

Formaat
25-l-vat
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Janitol® range
De Janitol® range biedt producten met een uitstekende reinigingskracht. Alle producten
zijn eveneens biologisch afbreekbaar. Ze zijn geschikt voor verschillende werkplekken,
zoals garages, carrosseriewerkplaatsen, industriële werkplaatsen, sanitaire ruimtes,
productieruimtes, handelszaken, kantoorruimtes, ruimtes waar met voeding wordt
gewerkt, enz.

Janitol® Original
• Veelzijdige universele oppervlaktereiniger
• Voor het verwijderen van vettige aanslag
op nagenoeg alle harde oppervlakken
• Kan sterk verdund worden in functie van
het oppervlak en de vervuiling

Code

ST./KT.

Formaat

JAN60O

4

5-l-kan

JAN76V

1

25-l-vat

JAN84U

2

200-l-vat

Janitol® Plus
• Heavy duty, niet-bijtend
ontvettingsmiddel
voor oppervlakken
• Verwijdert zware tot zeer zware
industriële vervuiling
• Doeltreffend op ieder oppervlak zonder
verflaag aan te tasten
• Kan sterk verdund worden naar mate
van de vervuiling

Code

ST./KT.

Formaat

JNP604

4

5-l-kan

JNP76B

1

25-l-vat

JNP84A

2

200-l-vat

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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Ontvetten
Onderdelen dienen onderhouden te worden om hun doeltreffendheid te behouden en om
hoge herstellingskosten te vermijden. Men heeft er alle belang bij dat motoren, machines,
gereedschappen en andere uitrusting goed blijven functioneren.

Swarfega® Jizer
• Krachtige koudontvetter
• Voor het snel oplossen en verwijderen van
olie, vet, teer, bitumen, natte verf en andere
zware vervuiling van motoren, onderdelen,
enz.
• Ook geschikt voor het reinigen van
verfborstels
• Met water af te spoelen
• Zowel manueel als machinaal inzetbaar, voor
professioneel gebruik
• Met roestremmend middel
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Code

ST./KT.

Formaat

SJZ5L

4

5-l-kan

SJZ25L

1

25-l-kan

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.

OVER
SC Johnson Professional™

SC Johnson Professional™ biedt competente oplossingen voor huidbescherming, -reiniging en
-hygiëne voor gebruikers in de industrie, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.
Het productassortiment omvat het Deb Skin Care-assortiment met producten voor bescherming
van de huid op het werk, gerenommeerde huidbeschermingsproducten die verder ontwikkeld zijn
voor professioneel gebruik, zoals de innovatieve specialistische reinigings- en hygiëneproducten van
SC Johnson.

SC Johnson Professional™ maakt deel uit van SC Johnson, een familiebedrijf, dat
in privébezit is. En één van de toonaangevende fabrikanten van huishoudelijke
schoonmaakproducten, opslagsystemen, luchtverfrissers, ongediertebestrijding,
schoenverzorging en professionele producten voor reiniging, hygiëne en huidbescherming.

1886
130 JAAR
ERVARING

10 MILJARD $
OMZET PER JAAR

13.000
MEDEWERKERS

LOCATIES IN
MEER DAN 70 LANDEN

VERKOOP IN BIJNA
ELK LAND TER
WERELD

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert echter geen
aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie
van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op
basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen. ® = is een geregistreerd handelsmerk van SC Johnson Professional
of een van zijn dochterondernemingen
® SC Johnson Professional Ltd. 2017

Voor meer informatie, zie product- en veiligheidsinformatiebladen op www.scjp.com.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
+32 2 461 05 75 (België)
+31 13 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502

20006708_0919_6. Aufl.

info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

